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Căn cứ Công văn số 2010-CV/TĐTN-BTG, ngày 8/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm 

Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân 

dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống chiến 

đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 77 năm qua; khẳng định vai 

trò, công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác 

quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm về xây dựng Quân đội nhân 

dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới. Tôn 

vinh, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân 

Việt Nam đã hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.  

- Tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc 

phòng toàn dân 32 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó 

khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách 

nhiệm của hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tập trung phát hiện và biểu dương 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.  

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng; công lao, cống hiến to 

lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

dân tộc Việt Nam; về những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với 

phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc 

lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa 

trên thế giới.  
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- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi cả nước về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội 

nhân dân Việt Nam, đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; việc học 

tập tấm gương đồng chí Võ Nguyên Giáp, xây dựng quê hương, đất nước ngày 

càng giàu đẹp, văn minh.  

- Tuyên truyền về kết quả Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân”; Các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm được các cấp, các ngành và các cấp bộ đoàn tổ chức.  

2. Các hoạt động tuyên truyền  

- Khai thác thông tin và triển khai các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng xã 

hội về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, về ngày hội quốc phòng toàn 

dân; về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

đối với cách mạng Việt Nam.  

- Chọn lọc các tư liệu lịch sử, phim tài liệu, video clip, infographic về 

quân đội nhân dân Việt Nam, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng tải trên các 

nền tảng số của Đoàn. Tổ chức tuyên truyền để đoàn viên, thanh thiếu nhi theo 

dõi các phim tài liệu; các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm 

Ngày hội Quốc phòng toàn dân.  

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội; nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân 

chứng lịch sử; chiếu phim tư liệu, các hoạt động văn hóa văn nghệ... phù hợp với 

điều kiện thực tế và phù hợp theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương.  

- Website, các trang mạng xã hội của Đoàn xây dựng tuyến tin, bài… 

tuyên truyền về Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc 

phòng toàn dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo dõi, cập nhật, kịp thời đưa 

tin, phản ánh đầy đủ, sinh động trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm cấp 

Nhà nước, của các địa phương và các cấp bộ Đoàn trong cả nước. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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